
Anexa 1

Programul 
OperaŃional 

Domenii majore de intervenŃie Data estimativă a lansării (Luna) ObservaŃii

1.1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi 
apă uzată 

depunere continuă proiect cu proiect
în derulare în prezent; se finanŃează în mare proiecte majore. Până în prezent au fost aprobate la nivelul AM 42 
proiecte majore, dar  şi 1 proiect nemajor. (pentru 1 proiect se asteapta semnarea contractului de finantare iar pentru 
Bucuresti apa evaluarea la CE a fost intrerupta)

2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management 
al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
management al deşeurilor

depunere continuă proiect cu proiect

în derulare în prezent; se finanŃează proiecte majore şi nemajore. Până în prezent au fost aprobate 21proiecte, iar 
alte 16 proiecte se află în pregătire. Dintre acestea,  4 sunt transmise CE spre aprobare (Iaşi, Maramureş, ConstanŃa 
şi Bihor, ptr. Maramures si Constanta a fost intrerupta evaluarea la nivelul CE), iar 5 aplicaŃii de finanŃare sunt în 
curs de finalizare: Brăila,  Harghita, Mehedinti, Gorj şi Vâlcea.

2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric depunere continuă proiect cu proiect

Pentru cele 3 proiecte pilot pentru care au fost elaborate aplicaŃii de finanŃare prin proiectul PHARE CES  
(Câmpina, Crângurile, Turda) au  fost încheiate contractele de finanŃare. Au fost, de asemenea, aprobate 3 proiecte: 
Iaz Batal Tg. Mureș al Primăriei Târgu Mureş, Reabilitare sit poluat  istoric – Halda de fosfogips Sofert Bacău şi 
Eliberarea amplasamentului de materiale periculoase (HCH) DN1, de pe secŃiunea 2B, KM 10+500, Autostrada  
Braşov – Cluj – Borş al CNADNR .
În urma reluării procesului de selecŃie a altor situri ce pot intra sub incidenŃa cerintelor POS Mediu - Axa Prioritară 
2 - Domeniul major de intervenŃie 2, a fost selectat pentru finanŃare situl aparŃinând Primăriei Turda. Primăria Turda 
a renunŃat la finanŃarea acestui proiect prin POS Mediu, urmând a accesa finanŃarea oferită prin Fondul de Mediu. 

3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în 
zonele fierbinŃi (hot-spot)

depunere continuă proiect cu proiect

S-au semnat 7 Contracte de FinanŃare pentru Municipiile Iaşi,Timişoara,  Bacău, Botoşani, Focşani, Oradea şi 
Râmnicu-Vâlcea. La solicitarea Băncii Europene de InvestiŃii, s-au iniŃiat discuŃii cu beneficiarii proiectelor aprobate 
în vederea identificării unor investiŃii suplimentare în sistemele de termoficare, cu scopul eficientizării acestora, în 
special în urma deciziei de anulare a subvenŃiilor de la bugetul de stat. In prezent este în curs de lansare procedura 
de achizitionare a Asistentei tehnice pentru pregatirea celor  7 aplicații de finanțare.

4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de 
management în vederea protejării biodiversităŃii şi 
Natura 2000

Sesiunea a V-a - mai 2012
In data de 7 mai 2012 a fost lansată  a 5-a sesiune de proiecte, având ca termen de depunere a cererilor de finanŃare 
31 iulie 2012. În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 129 proiecte, dintre care, până în prezent  1 proiect a fost 
aprobat, 22 proiecte au fost respinse în faza de admisbilitate,  7 proiecte au fost respinse în faza de eligibilitate şi un 
proiect respins în comitetul de selectie a proiectelor. 

5.1. ProtecŃia împotriva inundaŃiilor depunere continuă proiect cu proiect

A fost semnat contractul de finanŃare pentru proiectul major "Lucrări pentru reducerea riscului la inundaŃii în 
bazinul hidrografic Prut - Bârlad". 
Au fost aprobate 10 proiecte pentru finanŃarea din această axă prioritară a hărŃilor de hazard pentru conformarea cu 
cerinŃele noii directive privind reducerea riscului la inundaŃii (abordare la nivel de bazin). In prezent, se afla in 
pregatire inca un proiect de acest tip, Mures etapa II. Au fost aprobate 6 proiecte pentru investitii prioritare (no 
regret measures) în domeniul prevenirii şi diminuării riscului la inundaŃii,   alte 9 aflandu-se in pregatire. 
Proiectul - WATMAN - a fost transmis in decembrie oficial la CE pr. aprobare.

5.2. Reducerea eroziunii costiere depunere continuă proiect cu proiect

Contract de finanŃare cu A.N.A.R. pentru proiectul „AsistenŃă tehnică pentru pregătire de proiecte, Axa prioritară 5 
– Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Domeniul 
major de intervenŃie 2 – Reducerea eroziunii costiere”. Aplicatia de finanŃare pentru reabilitarea zonei costiere este 
finalizata si a fost transmisa pentru aprobare la CE.

6.1. Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS depunere continuă în derulare în prezent

6.2. Sprijin pentru informare şi publicitate depunere continuă în derulare în prezent
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